ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Π.Ο.) Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΤΟΜΕΑΣ

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Π.Ο. Β΄ΑΘΗΝΩΝ Νότιος Τομέας.
του κόμματος
“Δημιουργία,ξανά!”
Στην αίθουσα του ΔΣ του Δήμου Αργυρούπολης σήμερα την 29η Μαρτίου 2013 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθαν τα επτά(7) εκλεγέντα μέλη του Συμβουλίου της Π.Ο Β΄
Αθηνών Νότιος Τομέας του Νομού Αττικής, του κόμματος “Δημιουργία, ξανά!” για τη τρίτη
συνεδρίαση του Συμβουλίου της Π.Ο. Β’ Αθηνών Νότιος Τομέας.
Στη συνεδρίαση αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:


Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τις διαδικασίες του συνεδρίου.



Επεξήγηση και ενημέρωση από τον κύριο Κοσμόπουλο. Απαρίθμηση των ψηφοφοριών.
Ενημέρωση για τον τρόπο της ψηφοφορίας (μόνο ηλεκτρονική ψηφοφορία).



Έγινε συζήτηση για το κλείδωμα του μητρώου και αναφέρθηκαν οι διαδικασίες καθώς και
προσωπικές απόψεις για το εάν έπρεπε να ακολουθηθούν άλλου είδους διαδικασίες.



Αναφερθήκαμε σε δυσαρέσκειες παλαιότερων μελών που δεν κατάφεραν να ανανεώσουν τη
συνδρομή τους λόγω του ξαφνικού κλειδώματος του Μητρώου.



Ερώτηση από τον αντιπρόεδρο για το θέμα του κλειδώματος του μητρώου.



Έγινε αναφορά στο ότι στις 4 του μηνός κλειδώνουν οι υποψηφιότητες για τα όργανα.



Αναφορά του προέδρου για την ανάγκη να δηλώσουν άτομα για μέλη της εφορευτικής
επιτροπής των εκλογών.



Ανάγνωση από τον αντιπρόεδρο της εγκυκλίου της ΟΕΣ για τις διαδικασίες ψηφοφορίας.



Επεξήγηση οργανογράμματος από τον Πρόεδρο.
o Πρόεδρος
o Πολιτικό συμβούλιο
o Εθνική επιτροπή / 33 μέλη εκλέγουν 1 γραμματέα
o Ελεγκτική επιτροπή
o Επιτροπή δεοντολογίας εκλεγμένη από την Ε.Ε.
o Το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο.
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Έλεγχος και διόρθωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.



Θέματα περιφερειακής οργάνωσης.
Βάσει απόφασης 6/1/2013 του Πολιτικού Συμβουλίου οι Τομείς που οφείλει να αναπτύξει
κάθε ΠΟ είναι οι ακόλουθοι:
1.
2.
3.
4.



Τομέας Τύπου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Τομέας Επαφής με Κοινωνικούς Εταίρους (Επιμελητήρια, Φορείς)
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Παρακολούθησης Πεπραγμένων
Τομέας Κοινωνικής Δράσης

Συζήτηση για εύρεση των υπολοίπων συνδέσμων με τους Δήμους (υπάγονται στον
Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης), βάση της περιγραφής απαιτήσεων και γνώσεων που
έχουν. Η περιγραφή του ρόλου και των αρμοδιοτήτων, έγινε από τον Αντιπρόεδρο Γιάννη
Μελίτα και αναφέρεται ακολούθως.
JOB DESCRIPTION του Εκπροσώπου της Περιφ. Οργάνωσης στα κατά τόπους Δημοτικά
Συμβούλια
Ο ρόλος αφορά τις παρακάτω κύριες αρμοδιότητες
1) Παρακολούθηση των εξελίξεων, της ατζέντας και των προτεραιοτήτων του δημ.
συμβουλίου
2) Φυσική παρουσία όσο το δυνατό πιο συχνά στις συνεδριάσεις του δημ. συμβουλίου
3) Καταγραφή και περιοδική αναφορά στο ΠΣ των σημαντικότερων πεπραγμένων ή
σχεδιαζόμενων δράσεων του δήμου
4) Καταγραφή και περιοδική αναφορά των τοπικών προβλημάτων και προτεραιοτήτων
5) Χαρτογράφηση των ομάδων πολιτών (π.χ. ομάδες εθελοντών, σύλλογοι κ.α.)
6) Υποβολή προτάσεων προς το ΠΣ σχετικά με συμμετοχή της ΠΟ σε δημοτικές δράσεις
ή για απευθείας παρέμβαση σε κάποιο θέμα
7) Εισήγηση για διαμόρφωση συνεργασιών ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών
εκλογών του 2014
Απαραίτητα προσόντα
1) Στοιχειώδης οργανωτική ικανότητα
2) Δυνατότητα καταγραφής και αρχειοθέτησης
3) Δυνατότητα παρουσίασης στο ΠΣ όποτε ζητηθεί
4) Χρόνος και διάθεση!
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Μελλοντικά, εφόσον ο αριθμός των μελών της ΠΟ το επιτρέπει, υπάρχει πρόβλεψη για
την θεσμοθέτηση θέσης "Υπεύθυνου Δημοτικής Ομάδας" που θα αποτελεί οργανική
υποενότητα της Περιφερειακής Οργάνωσης. Θα πρέπει βέβαια αυτό να ξαναζητηθεί και
να εγκριθεί από τα νέα όργανα που θα προκύψουν μετά το Συνέδριο. Η βασική ιδέα
που είχα ως Συντονιστής Αττικής ήταν να ορίζονται αυτοί οι "Δημοτικοί Ομαδάρχες" από
τη ΓΣ της ΠΟ με στόχο να κινητοποιούν τη βάση σε επίπεδο δήμου για δράσεις της ΠΟ.
Θεωρώ πως ο ρόλος του Εκπροσώπου που περιγράφω παραπάνω θα πρέπει να
ταυτίζεται με αυτόν του ομαδάρχη (αλλά βέβαια μιλάμε για άλλο σετ αρμοδιοτήτων)


Επισήμανση από τον αντιπρόεδρο της σημασίας της επαφής των ανθρώπων με τους
δήμους και κυρίως για τη σημασία πρότασης πιθανών συνδυασμών.



Η κυρία Τασιού αναλαμβάνει επίσημα τη θέση της συντονίστριας του Τομέα «Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Παρακολούθησης Πεπραγμένων» δηλαδή των ανθρώπων που θα
έχουν επαφή με τους δήμους.



Συζήτηση για επιλογή του ατόμου που θα αναλάβει τον Τομέα «Τύπου και Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης» δηλαδή του συνδέσμου με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η
περιγραφή του ρόλου και των αρμοδιοτήτων, έγινε από τον Αντιπρόεδρο Γιάννη Μελίτα
και αναφέρεται ακολούθως.
JOB DESCRIPTION Local Media Liaison (σύνδεσμος τοπικών ΜΜΕ)
O ρόλος αφορά τις παρακάτω κύριες αρμοδιότητες
1) Χαρτογραφεί, καταγράφει και ενημερώνει μία λίστα τοπικών ΜΜΕ (εφημερίδες, ρ/φ,
τηλεόραση, blogs, sites)
2) Συνεργάζεται στενά με την Διεύθυνση Επικοινωνίας του κόμματος και το ΠΣ με τριπλό
στόχο
α) Να καταγράφει περιοδικά τις αναφορές των τοπικών ΜΜΕ και να τις αξιολογεί
(θετικές, ουδέτερες, αρνητικές)
β) Να προωθεί ΔΤ της κεντρικής Διεύθυνσης στα τοπικά ΜΜΕ
γ) Να στέλνει για έγκριση στη Διευθ. Επικοινωνίας και κατόπιν να προωθεί ΔΤ της ΠΟ
που είναι καθαρά τοπικού χαρακτήρα
3) Καλλιεργεί και διατηρεί θετικές σχέσεις με δημοσιογράφους ή bloggers που έχουν
επιρροή σε τοπικό επίπεδο
Απαραίτητα προσόντα
1) Στοιχειώδης οργανωτική ικανότητα και βασική γνώση του τρόπου λειτουργίας των
τοπικών ΜΜΕ
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2) Δυνατότητα καταγραφής και αρχειοθέτησης
3) Δυνατότητα παρουσίασης στο ΠΣ όποτε ζητηθεί
4) Χρόνος και διάθεση!
Εδώ, η πρότασή μου είναι να υπάρχει ΕΝΑ μέλος ανά περιφερειακή οργάνωση και όχι
ανά Δήμο.



Επισήμανση από το γραμματέα για τη συστηματική ανάπτυξη των σχέσεων με τους
δημοσιογράφους των μέσων των Δήμων.



Ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Μελίτας, πρότεινε το Συμβούλιο να αναθέσει σε ένα μέλος του
την αρμοδιότητα του «Συντονιστή» των 8 Δημοτικών Εκπροσώπων και σε ένα άλλο
μέλος του την αρμοδιότητα του συντονιστή του Συνδέσμου Τοπικών ΜΜΕ. Βασική
αρμοδιότητα των 2 μελών θα είναι να συγκεντρώσουν τις περιοδικές αναφορές, να
κρατούν συστηματικό αρχείο και να διοργανώσουν τις αντίστοιχες παρουσιάσεις από
τους Εκπροσώπους και το Σύνδεσμο προς το ΠΣ και τη ΓΣ.



Ο Νίκος Κομσέλης εξέφρασε την θέλησή του να αναλάβει τη θέση του υπευθύνου
επικοινωνίας της Π.Ο.
Έγινε γενική αναφορά των γνωστών μέσων της περιοχής. Θα πρέπει να καταγραφούν
συστηματικά και με τη βοήθεια των συνδέσμων των δήμων.
Προσπάθεια ενημέρωσης των μέσων αμέσως μετά από τη ψηφοφορία των οργάνων και
προσπάθεια ανάδειξης των «ειδήσεων» πριν από το φυσικό συνέδριο.



Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τα γκρουπ που υπάρχουν στο site.



Προτροπή για συμμετοχή στις διαβουλεύσεις και τις ψηφοφορίες.



Προτάσεις δράσεων από τον Νίκο Κομσέλη.
o Οργάνωση ημερίδας για τα δελτία τύπου και γενικότερα των θεμάτων
ενημέρωσης τύπου.
Ο Γιάννη Μελίτας εξέφρασε την θέση, πως τα δελτία τύπου, αφορούν κυρίως τη
κεντρική διοίκηση του κόμματος – διεύθυνση επικοινωνίας.
Επίσης ενημέρωσε το συμβούλιο για τη θέση του κυρίου Τζήμερου πως:
Σελ. 4 από 5

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Π.Ο.) Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΤΟΜΕΑΣ

Το δελτίο τύπου είναι το τελευταίο στάδιο μίας διαδικασίας ανάλυσης των
πολιτικών θεμάτων για να διαμορφωθούν τα τελικά δελτία τύπου.


Πρόταση του κυρίου Κοσμόπουλου για θεματικές ομάδες στο κόμμα.



Συζήτηση για τα θέματα των εθελοντών και τις ανάγκες για συγκεκριμένες θέσεις ενόψει
συνεδρίου.



Σχέδιο δράσης από των αντιπρόεδρο για τη διοργάνωση της συνάντησης.



Κατάθεση απόψεων από τα μέλη του συμβουλίου για τη διοργάνωση της συνάντησης.



Αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια για τη διοργάνωση της συνάντησης των υποψήφιων
προέδρων.



Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το συμβούλιο για τις τελευταίες εξελίξεις και τις διαγραφές των
μελών από την επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Κώνστας

Γεώργιος Μήτρας
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